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Nas urnas, procuradores
constroem democracia
Nos dias 11/03 � no pleito em Brasília e interior de SP � e 13/03 � na capital e Grande
SP � a carreira legitimou a nova diretoria da Apesp, que terá como desafio, para o
biênio 2008/2010, buscar os avanços institucionais e a construção de uma nova PGE,
além de dar guarida aos anseios dos procuradores.

om a participação
de 419 colegas
classificados em
Brasília, interior do

Estado, Grande São Paulo
e Capital, a eleição foi um
exercício de democracia,
no qual a chapa
“Independência e Luta” foi
eleita para os cargos
diretivos da entidade
(biênio 2008/2010),
Conselhos Fiscal (biênio 2008/2010) e Assessor
(quadriênio (2010/2012) por ampla maioria de votos
(veja resultado na tabela ao lado).

“Desempenhamos hoje o nosso papel mais
importante, em momento histórico e democrático
de escolha da nova diretoria. Para mim é um
momento raro e mágico, por representar a
continuidade de um trabalho, de um propósito e
de uma plataforma exercida por todos os membros
da atual gestão. O ideal seria que pudéssemos
contar com uma chapa de oposição. Mas a
apresentação de uma chapa única, demonstra a
confiança em nosso trabalho”, afirma Zelmo
Denari, presidente da Apesp.

Segundo o procurador geral, Marcos Nusdeo, foi
“reconhecido o trabalho do presidente Zelmo
Denari, absolutamente marcante ao realizar várias
Assembléias e discutir temas de interesse da
carreira. Ademais, adquiriu a nova sede – um

desejo de muitas gerações
de procuradores. O desafio
agora será continuar com tal
mentalidade, que primou por
uma gestão aberta, e ser um
pólo de aglutinação em prol
de todos os interesses dos
colegas”.
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“A minha expectativa é pela confirmação no nome
da chapa: independência e luta. Espero que os
procuradores de Estado, pela sua associação de
classe, possam atingir conquistas novas e a
manutenção dos direitos já conseguidos. Tenho

certeza que vamos
chegar a um bom
resultado e seremos
independentes. O
pessoal (grupo eleito) é
bom e lutador.” Pedro
Egydio, aposentado

“A nova diretoria é de
uma legitimidade
indiscutível. Apesar da
não disputa eleitoral,
são pessoas que têm
legitimidade por sua
história, pela vivência
de luta e pelo
compromisso com a

carreira. Com certeza o colega Ivan e seus
companheiros irão encampar a luta pela paridade
remuneratória, que se complicou pela adoção do
regime de subsídios pelas outras carreiras
paradigmas”. Márcio Coimbra Massei,
procurador chefe da Seccional de Bragança
Paulista (PR5) e conselheiro eleito da PGE.

“Entre as prioridades
de nossa classe
está a eleição do
Procurador Geral do
Estado, por meio de
lista tríplice, e a luta
pela autonomia
administrativa da

Instituição. Devemos ficar atentos também às
reformas da previdência.” Cícero Passos da
Silva, colega da Consultoria.

“Essa chapa vitoriosa vai
continuar a defender
os interesses da nossa
classe. Estamos muito
n e c e s s i t a d o s , p o i s
o governo lamentavelmente
não nos tem sido muito
favorável.”  Elvira Calcagni
Mangini, aposentada.

“Tem que continuar
o que a atual diretoria
tem feito, sobretudo no
sentido de fortalecer a
Instituição. Vivemos
um momento de
mudanças e temos
pleitos de ordem
constitucional que
envolvem a nossa
carreira”.Nivaldo
Munari, colega da
Consultoria.

Mais de 400 colegas de diferentes gerações, Unidades e regiões de São Paulo
compareceram à votação para depositar nas urnas as expectativas em relação
à nova gestão da entidade e às necessárias lutas a serem travadas. A
reportagem do Apesp em Movimento compareceu às zonas eleitorais da capital
e da Procuradoria Regional de Campinas para colher as opiniões dos eleitores:

“Dentre as prioridades
estão: a manutenção da
verba honorária, que nos
distingue das demais
carreiras; e a nossa
posição diante do teto
constitucional federal, em

batalha a ser travada em
Brasília – em conjunto com
a Anape – e que influenciará
muito na carreira” José
Domingos Ruiz Filho,
aposentado e ex-
presidente da Apesp.
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“Espero uma associação atuante em defesa dos
interesses da carreira. Que lute pelo projeto de
promoção desvinculada e pela fixação dos
subsídios, em patamares
que nos conduzam à
paridade com os
membros do MP e da
Magistratura. Enfim, tudo
aquilo que é de pleito
geral da Instituição.”
Alexandre Filardi,
classificado na Consultoria.

“A expectativa é que a
chapa eleita mostre
independência em relação
ao governo do Estado e ao
atual Gabinete. Lutando
com o Gabinete – e contra,
se for o caso – para a
defesa dos interesses da

carreira”. Paulo de Tarso Neri, classificado na
Procuradoria Judicial e conselheiro eleito da PGE.

“As necessidades da
carreira são notórias e
fizeram a união dessa
chapa. Estou entusiasmado.
A classe, através dessa
chapa, está unida e
esperando evidentemente a

continuação das lutas incessantes” Raymundo Farias
de Oliveira, aposentado e ex-presidente da Apesp.

“Antes de mais nada
precisamos lutar
pela reconquista da
perdida paridade
remuneratória com
as demais carreiras
jurídicas estaduais.
A grande expectativa
da carreira é que essa diretoria consiga de fato
unificar e mobilizar a nossa carreira na luta por
esse objetivo estratégico”. José Damião de
Lima Trindade, classificado na Consultoria,
ex-presidente da Apesp e membro eleito
para o Conselho Assessor.

“A  Associação tem
fundamentalmente uma
tradição de independência.
As gestões que se
sucederam no tempo
contribuíram enormemente
para que a Instituição se

tornasse forte e prestadora de serviços ao povo de São
Paulo.” Paulo de Tarso Mendonça, aposentado e ex-
presidente da Apesp.

“Confiamos muito no Ivan.
Trabalhamos com ele aqui e
sabemos do que é capaz. (O foco
deve ser) Principalmente a
promoção desvinculada, que será
importante para as pessoas que
estão visando uma aposentadoria
no nível V”. Heloisa Beluomini L. Martinez,
classificada na PR5 (à direita). “Espero que a
Apesp continue com a sua atuação – agora até mais
ativamente – pelo aumento da verba honorária e pela
promoção desvinculada”. Luciana Penteado de
Oliveira, classificada na PR5 (à esquerda).

“Lamento não haver duas
chapas. Provavelmente,
se houvesse, eu votaria
em boa parte das
pessoas desse grupo.
Mas sempre tem o
problema da legitimidade.
De certa forma é a continuidade de uma linha anterior,
com a qual eu comungo. Estamos em um período de
transição, amadurecendo como sociedade, e a nossa
instituição precisa ser respeitada, pois tem um papel
fundamental.” Paul Marques Ivan, colega da
Consultoria.

os procuradores
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EXPEDIENTE

Abaixo, os colegas do Núcleo do Contencioso da
autarquia DER participam da votação. Da esq. para
a dir.: Alessandra Obara; Flávia Depiné; José Carlos
Novais; Alessandro Junqueira; e Marina de Lima.

História de luta e participação: os colegas Basílio Losasso Sobrinho( à esq.), com 88 anos, e Egberto Maia
Luz (à dir.), com 91 anos, demonstram a tenacidade e o espirito democrático ao participarem da votação.

Acesse o site da Apesp

Nos próximos meses, o site da
Apesp (www.apesp.org.br) será
completamente reformulado em seu
conteúdo, estrutura de navegação
e projeto gráfico. No entanto, a
atual homepage disponibiliza
informações relevantes e presta
diversos serviços aos associados.
Na área restrita, além dos
comunicados à carreira,
semanalmente é atualizado o
informativo �Notícias do
Conselho�, com o relato das
sessões do órgão. Na área livre, o
associado pode encontrar a
atualização diária do �Informativo
Jurídico�; comunicados e notícias
veiculados no Canal Associado;
informações atualizadas sobre a
Jusprev; além do conteúdo integral
do �Jornal do Procurador� e do
�Apesp em Movimento�.

28/03 � Inauguração do auditório da
nova sede, com a realização de palestra
sobre a realidade do Judiciário brasileiro,
com o dr. Rubens Aprobato Machado, ex-
presidente da OAB. Local: Rua Libero
Badaró, n° 377, 9° andar. Informações:
(11) 3293-0800
4/04 � Festa de posse da nova
diretoria. Local: Centro Sociocultural,
Rua Tuim, nº932, Moema. Informações:
(11) 3293-0800

Participe!

Agenda


